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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 21Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΕΣΚΣ 

Η καπιταλιστική οικονομική κρίση συνεχίζεται και γίνεται πιο βαθιά σε όλη την Ευρωπαική 

Ένωση. Η κατάσταση στην Ελλάδα χειροτερεύει ακόμα περισσότερο. Η κυβέρνηση μαζί με 

την ΕΕ και το ΔΝΤ, έχει γονατίσει τον ελληνικό λαό με περικοπές, χαράτσια, μειώσεις 

μισθών και συντάξεων, απολύσεις και άλλα αντεργατικά μέτρα. Η αντίσταση του ελληνικού 

λαού με αγωνιστικές κινητοποιήσεις και η δημιουργία συσπειρώσεων και οργάνων 

αλληλεγγύης (λαϊκές επιτροπές σε δήμους και γειτονιές) για να μην πληρώσουν τα 

χαράτσια, να αποτρέψουν κατασχέσεις σπιτιών, διακοπές στο ρεύμα και στο νερό, έχουν 

την στήριξη της ΟΕΣΚΣ. Πρέπει ο λαός να οργανωθεί, να αντισταθεί και να ανατρέψει αυτήν 

την πολιτική που τον καταδικάζει στην αθλιότητα.  

Η κυβέρνηση στη Σουηδία συνεχίζει με ακόμη πιο γρήγορους ρυθμούς την επίθεση ενάντια 

στις κατακτήσεις των εργαζομένων. Οι επιθέσεις στο ασφαλιστικό, τις συντάξεις (με 

προτάσεις για αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης), το φορολογικό, την περίθαλψη, τις 

συλλογικές συμβάσεις και οι ιδιωτικοποιήσεις συνεχίζονται. Βέβαια, με όλα αυτά τα μέτρα 

επιβαρύνονται και πάλι οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, η νεολαία και οι συνταξιούχοι. Αυτά τα 

μέτρα πλήττουν και τους Έλληνες στη Σουηδία καθώς η συντριπτική πλειοψηφία ανήκει στις 

παραπάνω κατηγορίες. Αυτά τα μέτρα είναι συνέχεια εκείνων που παίρνονται από όλες τις 

κυβερνήσεις στην ΕΕ τα τελευταία χρόνια. Αυτά τα μέτρα εντάσσονται στις κατευθύνσεις 

της Ευρωπαϊκής Ενωσης για ακόμα περισσότερη κερδοφορία του κεφαλαίου.Την 

οικονομική κρίση που έχει προκαλέσει το ίδιο το κεφάλαιο, αρνούμαστε να την 

πληρώσουμε εμείς, ο λαός, Σουηδοί και μετανάστες, ανάμεσά τους και οι Ελληνες 

Εμείς οι παλιοί μετανάστες που διαπιστωνουμε σήμερα νέο κυμα μετανάστευσης και 

μάλιστα με χειρότερους ορους, δεν κάνουμε καλέσματα του τύπου «μην μεταναστεύετε». 

Έχουμε βαθιά επίγνωση ότι όσο υπάρχει καπιταλισμός θα υπάρχει και μετανάστευση. Αυτή 

είναι σύμφυτη του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής, και υπακούει στους νόμους κίνησης 

του κεφαλαίου στην καπιταλιστική κοινωνία.  

Η ΟΕΣΚΣ  καλεί τους Έλληνες μετανάστες όπου βρεθούν κι όπου σταθούν, σε όποια πόλη 

και αν πάνε χωρίς να χάσουν καιρό να ριχτούν στην πάλη για να βάλουν εμπόδια και στην 

εδώ βαρβαρότητα, στην ενίσχυση του εργατικού ταξικού κινήματος,  

Στην Ελλάδα γνωρίσαμε την εποχή που συνοδεύτηκε από το αδυνάτισμα του εργατικού 

κινήματος, την κυριαρχία του εργοδοτικού συνδικαλισμού και διαδόθηκε η αντίληψη ότι 

«καλύτερα αντί να παλέψω στη δουλειά μου για δικαιώματα, να ψάξω κάπου άλλου για 

καλύτερα, μέχρι που το «κάπου καλύτερα» σώθηκε κι εξαντλήθηκε. 'Ετσι και τώρα γίνεται 

συζήτηση όχι στη βάση να βρω άλλη επιχείρηση να δουλέψω αλλά μια άλλη χώρα, 

αναβάλλοντας την πάλη για αργότερα. Είναι πικρή αλήθεια ότι ούτε η περιπλάνηση τότε 

στις επιχειρήσεις ευνόησε τους εργαζόμενους ως τρόπος ατομικής διαφυγής αλλά και τώρα 

στη νέα εκδοχή η περιπλάνηση σε άλλες χώρες, το «όπου γης πατρίς» δεν λύνει από μόνο 

του το πρόβλημα. Σε κάθε περίπτωση η οργάνωση της πάλης όχι μόνο δε συνιστά 
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καθυστέρηση ή ξεστράτισμα από τους «προσωπικούς στόχους αλλά είναι απαραίτητος 

όρος και προϋπόθεση για να διεκδικήσεις ακόμα και τα αυτονόητα, να μπουν εμπόδια, να 

ανοίξει δρόμος για βαθύτερες αλλαγές στο επίπεδο της εξουσίας με οργάνωση και πάλη 

στα σωματεια, στις κοινοτητες κλπ. 

Απομονώνουμε και καταδικάζουμε την ναζιστική Χρυσή Αυγή που έχει εγκληματική 

ιδεολογία και δράση η οποία στρέφεται ενάντια στο εργαζόμενους και μετανάστες. Σαν 

μετανάστες και εμείς, θύματα της καπιταλιστικής κρίσης, αρνούμαστε να δεχθούμε ως 

λύση το διαίρει και βασίλευε. Έχουμε χρέος να μην επιτρέψουμε τη διάδοση της ιδεολογίας 

του ρατσισμού και του μίσους. Να δηλώσουμε έλληνες και ξένοι, εργάτες ενωμένοι. 

Είμαστε ανήσυχοι για τις εξελίξεις την τελευταία περίοδο με τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις 

και παρεμβάσεις στην ευρύτερη περιοχή της Σουηδίας (Ουκρανία) και της Ελλάδας (Συρία, 

Λιβύη, Κύπρος κλπ). Καταδικάζουμε τον ρόλο των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και ΕΕ στις επεμβάσεις και 

παρεμβάσεις αυτές που γίνονται στο πλαίσιο του ξαναμοιράσματος των αγορών. 

Καταδικάζουμε την συμμετοχή της σουηδικής αλλά και ελληνικής κυβέρνησης σ΄αυτές τις 

επεμβάσεις. 

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι χρειάζεται μια Κύπρος ενιαία, ανεξάρτητη, με μια κυριαρχία, 

μια ιθαγένεια, μια διεθνή προσωπικότητα, χωρίς ξένες βάσεις, χωρίς ξένα στρατεύματα, με 

το λαό κυρίαρχο στη χώρα του, Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους, να καθορίζουν 

ειρηνικά και αρμονικά τις ζωές τους. 

 

Οι στόχοι πάλης του 21ου Συνεδρίου είναι: 

- Να αγωνιστούμε ενάντια στις επιθέσεις από τις κυβερνήσεις Ελλάδας και Σουηδίας και ΕΕ 

ενάντια στον Ελληνικό και Σουηδικό λαό. 

- Η ΟΕΣΚΣ καταδικάζει την πολιτική που δημιουργεί νέους μετανάστες στην Ελλάδα και, 

ταυτόχρονα επισημαίνει ότι οι νέοι μετανάστες έχουν να αντιμετωπίσουν διπλό φορτίο. 

Από τη μιά, από την ελληνική πλευρά, χαράτσια που τους κυνηγάνε, κλείσιμο 

εκπαιδευτικών μονάδων στην ελληνική γλώσσα στη Σουηδία κ.λπ., και από την άλλη, τη 

σουηδική πλευρά, ένταση της εκμετάλλευσης σαν φτηνό εργατικό δυναμικό, περικοπές 

στην υγεία, παιδεία και γενικά στις κοινωνικές παροχές, απολύσεις, καταστρατήγηση 

εργατικών δικαιωμάτων και συλλογικών συμβάσεων και ένταση της γραφειοκρατείας. Η 

ΟΕΣΚΣ θα πρέπει να κάνει ότι μπορεί με όλες τις ελληνικές Κοινότητες και να σταθεί 

αλληλέγγυα στους νέους Έλληνες μετανάστες. Να τους καλεί να οργανωθούν στις ελληνικές 

Κοινότητες και στα εργατικά σωματεία και από κοινού να αγωνιστούμε οργανωμένα για 

καλύτερες συνθήκες ζωής. Να απαιτήσουμε την ασφάλιση όλων των νέων μεταναστών 

χωρίς προυποθέσεις από το ελληνικό κράτος. 

- Το συνέδριο της ΟΕΣΚΣ μετά από την αγωνία που εκφράστηκε από τους συνέδρους για τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κοινότητες, επισημαίνει την ανάγκη οι Κοινότητες να 
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ανασυγκροτηθούν σε αγωνιστικό πλαίσιο. Οι Κοινότητες πρέπει να ασχολούνται, να 

παλεύουν και να προωθούν ζητήματα που μας απασχολούν σαν εργαζόμενους. Το Δ.Σ. της 

ΟΕΣΚΣ πρέπει να βοηθήσει ακόμα πιο πολύ με όλα τα μέσα τις Κοινότητες. Χωρίς δυνατές 

και μαζικές Κοινότητες δεν μπορεί να υπάρξει δυνατή ΟΕΣΚΣ.  

- Η συμμετοχή των γυναικών και των νέων και η εκλογή τους στα όργανα, πρέπει να γίνει 

μέλημα όλων μας. Από το Δ.Σ. της ΟΕΣΚΣ μέχρι τις Κοινότητες. Να βοηθήσουμε όλοι, να 

προτρέπουμε και να στηρίζουμε ακόμα και με πρακτικά μέτρα τη συμμετοχή των γυναικών 

και των νέων. 

- Η ΟΕΣΚΣ αγωνίζεται για δημόσια δωρεάν Παιδεία, ενάντια στην εμπορευματικοποίηση της 

Παιδείας και ενάντια στο αντιδραστικό νόμο για την Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο 

εξωτερικό. Αγωνιζόμαστε ενάντια στο κλείσιμο των ελληνικών σχολείων. Να μείνουν 

ανοιχτά όλα τα σχολεία ελευθέρου χρόνου στη Σουηδία. Παλεύουμε για την αύξηση των 

εκπαιδευτικών για να γίνεται ουσιαστικό μάθημα και την αποστολή βιβλίων για όλους τους 

μαθητές. Η ΟΕΣΚΣ επίσης, θα πρέπει να παλέψει για την ουσιαστική ενίσχυση της 

ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο ενταγμένο σουηδικό σχολείο. Ταυτόχρονα 

ενδιαφέρομαστε για τον ίδιο το περιεχόμενο της εκπαιδευσης  που λαμβάνουν τα παιδιά 

μας από το σουηδικό σχολείο. 

- Ανάπτυξη μέσω εκδηλώσεων του πολιτιστικού μας επιπέδου, σε συνεργασία ΟΕΣΚΣ, 

Κοινοτήτων και άλλων φορέων ελληνικών και σουηδικών. 

- Αλληλεγγύη στο εργατικό κίνημα της Ελλάδας και στις κινητοποιήσεις που αναπτύσσονται 

ενάντια στις κυβερνητικές πολιτικές που εφαρμόζονται.  

 

21ο  Συνέδριο ΟΕΣΚΣ  

Γκέτεμποργκ 6 Απρίλη 2014 

 

 

 


